
Frøspiring og gendyrkning af
grøntsager samt læren om
bæredygtig opformering af
planter 

Uddannelsesforløb i bæredygtighed og cirkulære principper i køkkenhaven

4.4 og 4.7 12.88.5 og 8.6



Modul 1
Frø og spiring

Vi viser, hvordan man sår frø (som høstes fra
grøntsager) og hvordan man gendyrker rester
fra grøntsager for at mindske madspil og
udnytte ressourcer, der ellers ville have været
gået til spilde. 

Frøene sås i genbrugte plastbakker fra f.eks
svampe/tomater.

Kursisterne får til opgave at passe nysåede og
gendyrkede planter, som vi arbejder videre med
på modul 2.

Vi skal bruge:
Hele chilier fra supermarked ca. 24 kr
Ærtebælge fra supermarked ca. 20 kr
Hjertesalat ca. 75 kr
Bakker med ingefær ca. 50 kr
Hvidløg ca. 30 kr
Bladselleri ca. 40 kr
Plastikposer ca. 10 kr
Gødning ca. 20 kr
Læggekartofler (Se kasse 3 s. 6)

= ca. 369 kr



Modul 2
Pasning, oppotning og
udplantning i kasser

Vi planter de spirede frø og gendyrkede
grøntsager fra modul 1 ud i kasserne (se
indkøbsliste, kasse 1,2,4,6,8,9). 

Vi planter bærbuske og lægger kartofler i kasse
3+5.

Vi viser, hvordan man ved at beskære
krydderurter rigtigt, kan høste fra dem af
mange omgange og bruge dem til at lave
stiklinger, i stedet for at købe nye hver gang. De
plantes efterfølgende ud i kasse 7.

Vi skal bruge:
Basilikum ca. 40 kr
Rosmarin ca. 40 kr
Persille ca. 40 kr
Mynthe ca. 40 kr
Urteknive ca. 70 kr 
Handsker ca. 200 kr
 
= ca.  430 kr
*Se også budget for kasserne udenfor s. 6



Modul 3
Brug dét du har

Vi viser, hvordan man anvender forskellige
metoder til formering af stueplanter, så 1 købt
plante kan blive til 10, der så kan byttes med
andre. Her går vi rundt i Domen og ser på
forskellige potteplanter og prøver det af på
dem.  

Vi viser, hvordan man bruger overskydende
materiale fra køkkenet til f.eks. fond,
kryddersalt og the.

Vi skal bruge:
Flagesalt ca. 50 kr
Grøntsager til fond ca. 50 kr
Urtesakse ca. 200 kr

= ca. 300 kr



Indkøbsliste til undervisningsmoduler

Modul 1
Chili ca. 24 kr
Ærter ca. 20 kr
Hjertesalat ca. 75 kr
Ingefær ca. 50 kr
Hvidløg ca. 30 kr
Selleri ca. 40 kr
Plastikposer ca. 10 kr
Gødning ca. 20 kr
Så- og priklejord ca. 100 kr

= ca. 369 kr
sprit + mundbind for at være coronavenlige

Modul 2
Basilikum ca. 40 kr
Rosmarin ca. 40 kr
Persille ca. 40 kr
Mynthe ca. 40 kr
Urteknive ca. 70 kr
Handsker ca. 200 kr
 

= ca.  430 kr
sprit + mundbind for at være coronavenlige

Modul 3
Flagesalt ca. 50 kr
Grøntsager til fond ca. 50 kr
Urtesakse ca. 200 kr

= ca. 300 kr
sprit + mundbind for at være coronavenlige

I alt = ca. 1.099 kr



Indkøbsliste til kasserne udenfor

Kasse 1 + 2
Spiselige blomster frø mix. ca 150 kr

Kasse 3
Læggekartofler ca. 150 kr 

Kasse 4
Gulerodsfrø ca. 100 kr
Bolsjebedefrø ca. 100 kr

Kasse 5
Bærbuske ca. 600 kr

I alt = ca. 1500 kr

Kasse 6:
Ærtefrø ca. 100 kr.

Kasse 7
Krydderurter (fra modul 2)

Kasse 8
Hvidløg, salat, selleri (fra modul 1)
Spinatfrø ca. 100

Kasse 9
Grønkålsfrø rød +grøn  ca. 200kr.



Løn til undervisere

Udvikling af undervisningsforløb
Udførelse af undervisning
Udarbejdning af undervisningsmateriale til kursis
Forberedelse og oprydning
Pasning af plantekasser

Undervisere
Christina Houtvedt Müllertz
Marie Yde Søndergaard
Sara Benedicte Neukirch

Honorarbetaling = 13.000 kr*

Betalingen dækker

*Honoraret er tiltænkt en engangsbetaling, som deles mellem de tre undervisere.

I alt = 13.000 kr



Samlet bud på budget
I alt = 15.599 kr

Unde

Indkøb til undervisning
= ca. 1.099 kr
sprit + mundbind for at være coronavenlige

Indkøb til kasserne udenfor
= ca.  1.500 kr
sprit + mundbind for at være coronavenlige

Løn til undervisere
= ca. 13.000 kr



Undervisningskalender

Modul 1

Hold 1

Hold 2

12.06.2021
kl 12.00-13.00

11.07.2021
kl 14.00-15.00

11.07.2021
kl 12.00-13.00

17.07.2021
kl 14.00-15.00

17.07.2021
kl 12.00-13.00

02.08.2021
kl 16.30-17.30

Modul 2 Modul 3


